
Beoordelingsopdracht 
volgens de 
internationale 
standaarden 

BEOORDELINGSOPDRACHTEN EN ANDERE ASSURANCE-OPDRACHTEN

KORT
Subsidiegevers vragen vaak nazicht van de financiële overzichten door een 
bedrijfsrevisor, ook als een entiteit die de subsidies ontvangt bijvoorbeeld wet-
telijk niet controleplichtig is. Meestal volstaat een beoordeling, het zogenaamde 
‘beperkt nazicht’, en is een volledige audit niet nodig. Hetzelfde geldt voor al 
dan niet familiale aandeelhouders en geldschieters, die vaak niet uit zijn op een 
volledige controle maar vooral door de bedrijfsrevisor willen laten onderzoeken 
of er redenen zijn om de opgestelde financiële overzichten in twijfel te trekken. 
Bij een beoordeling  van een vennootschap of vereniging, vraagt de bedrijfsrevisor 
informatie op en voert hij analyses uit op de financiële gegevens. Op basis van 
een beperkt nazicht stelt de bedrijfsrevisor een verslag op waarin hij verklaart dat 
hij geen vaststellingen deed waaruit hij zou moeten besluiten dat de financiële 
overzichten geen getrouw beeld geven.
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met een beperkte mate van zekerheid



HOE VERLOOPT DE 
BEOORDELINGSOPDRACHT?

Voor de start van de opdracht, ondertekenen de bedrijfs-
revisor en de opdrachtgever een opdrachtbrief met de 
opdracht en de voorwaarden. De bedrijfsrevisor maakt 
een overzicht van de documentatie die hij nodig heeft 
voor zijn opdracht en voor het uitbrengen van zijn verslag. 

Tijdens zijn opdracht wint de bedrijfsrevisor inlichtingen 
in bij de directie  en bij andere medewerkers binnen de 
entiteit. Hij vraagt cijfergegevens op  en hij voert gerichte 
cijferanalyses uit, die anders zijn dan in een contro-
leopdracht. Wanneer dat nodig is, voert hij aanvullende 
werkzaamheden uit die hij tijdens de uitvoering van zijn 
opdracht noodzakelijk acht. Maar de reikwijdte van een 
beoordeling is beperkter dan die van een controle met 
een redelijke mate van zekerheid. 

Na afloop stelt de bedrijfsrevisor een verslag op.

HET EINDRESULTAAT

In zijn verslag bevestigt de bedrijfsrevisor dat hij geen vaststel-
lingen deed waaruit zou blijken dat de financiële overzichten 
zoals de staat van activa en passiva niet zijn opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 

Na een beoordeling, kan de bedrijfsrevisor een beperkte 
mate van zekerheid geven over de financiële overzichten. 
De hogere trap, een redelijke mate van zekerheid, is alleen 
mogelijk na een volledige wettelijke of contractuele controle. 
Het verslag van een beoordeling mag dan ook in geen geval  
gepubliceerd worden samen met de jaarrekening.

Dankzij de toepassing van strikte internationale standaarden, 
zijn de vergelijkbaarheid en de geloofwaardigheid van het 
verslag gewaarborgd, niet enkel in België maar ook in het 
buitenland.

BEOORDELINGSOPDRACHTEN EN ANDERE ASSURANCE-OPDRACHTEN  - 
BEOORDELINGSOPDRACHT VOLGENS DE INTERNATIONALE STANDAARDEN MET EEN BEPERKTE MATE VAN ZEKERHEID

REGELGEVING

Deze beoordelingsop-
dracht zal uitgevoerd 
worden overeenkomstig 
ISRE 2400, ‘International 
standard on review en-
gagements’.
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VOOR WIE?

Voor de vennootschappen en vzw’s 
zonder wettelijke controleverplichting 
die op een bedrijfsrevisor beroep willen 
doen wanneer subsidiegevers vragen 
dat een externe deskundige de finan-
ciële overzichten nakijkt. Vaak is voor 
de subsidiegever een beoordeling van 
de bedrijfsrevisor voldoende en is een 
volledige audit niet nodig.

Naast subsidiegevers, kunnen ook 
andere belanghebbenden belang 
hechten aan een beoordeling door 
de bedrijfsrevisor. Zonder een volledige 
controle te vragen, krijgen ze toch al 
een beperkte mate van zekerheid over 
de financiële overzichten. Denk daarbij 
aan directies die de bedrijfsrevisor wil-

len inschakelen als externe deskundige 
om financiële overzichten tegen het 
licht te houden, aanvullend op eigen 
checks en procedures. 

Ook al dan niet familiale aandeel-
houders en geldschieters bij kleine 
vennootschappen en verenigingen zijn 
vaak niet uit op een volledige controle, 
maar willen wel een bevestiging van 
hun indruk dat de financiële overzich-
ten een getrouw beeld geven. Een be-
oordeling kan hen dan soelaas bieden.


